
Tarifa za distribúciu 

elektriny vrátane 

prenosu elektriny

Sadzba do 

31.12.2016

Sadzba od 

1.1.2017
(€/A/mesiac)

(€/odberné 

miesto/mesiac)
(€/MWh)

C1, C2, 

C3,D1, D2
C1-N Jednopásmová sadzba JT - 24 hodín

DOMÁCNOSTI do 6000 kWh/ročne
- 0,8833 2,8250 JT 7,7604

VT - 16 hodín VT

NT - 8 hodín NT

VT - 4 hodiny VT

NT - 20 hodín NT

všetci odberatelia

C7, C8, D5, 

D6

C4, C5, C6, 

D3, D4
C2-N Dojpásmová sadzba

Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie 

elektrických akumulačných

spotrebičov v dobách platnosti vysokej tarify.

PLNE ELEKTRIFIKOVNÉ odberné miesto s elektrickým priamo ohrevným 

vykurovaním. Plne elektrifikované miesto - varenie, výkurovanie, príprava 

teplej vody a ostatné účely sa používa výhradne elektrická energia. Nie je ju 

možné použiť pre vykurovanie akumulačnými spotrebičmi. Je nevýhodná 

pre odberné miesta s ročnou spotrebou v NT nižšou ako 6000kWh (6 

MWh). Nutné zabezpečiť blokovanie výhrevných elektrických spotrebičov v 

platnosti VT. 

BOILER - Hlavne pre TUV (akumulačný ohrev teplej vody), nemusí byť 

vymedzené rovnako, premenlivá doba, je riadená SSE-D

Dvojpásmová sadzba pre 

priamovýhrevné kúrenie a 

tepelné čerpadlá 
C3-N

Tarifa za prístup do distribučnej 

sústavy mimo domácnosti

Ak odberateľ elektriny v troch alebo viacerých 

mesiacoch v období od 1. októbra do 30. apríla 

presiahne 16% podiel spotrebovanej elektriny v 

čase blokovania tepelných spotrebičov z celkového 

mesačného objemu spotrebovanej elektriny, je 

PDS oprávnený preradiť odberné miesto do sadzby 

C2-N.

0,8833 2,8250

Podmienky pre uplatnenie sadzby

7,7604

7,76042,82500,8833

Nove Tarify a Poplatky za Ističe od 1.1.2017  (SSE-D)

PásmoPopis
Rozdelenie VT a NT 

počas dňa
Poznámka, odporúčanie

Sadzba / tarifa

VT - mimo NT VT

NT - od Piatok 15:00 do 

Pondelok 6:00
NT

VT - 16 hodín (víkend 14 

hodín)
VT

NT - 8 hodín (víkend 10 

hodín)
NT

C9 C6-N Sadzba pre nemerané odbery JT - 24 hodín
NEMERANÉ ODBERY 1,55 € mesačne za každých aj začatých 10W, 2,18 € 

(nepatrná a výnimočná prevádzka) mesačne za odb.miesto
Inštalovaný príkon na odbernom mieste nie viac 

ako 2000W.
x JT 7,7604

C10 C7-N Sadzba pre verejné osvetlenie JT - 24 hodín
VEREJNÉ OSVETLENIE

0,8833 x JT 7,7604

JT Spracoval: ŽILA Bohuš, 0905 380 493, info@bmelektro.sk

VT BM Elektro, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

NT www.bmelektro.sk

TUV

Všetky podmienky, ktoré je nutné preukazovať a zabezpečiť podľa vyššie uvedených sadzieb, je nutné preukázať revíznou správou elektro (Odbornou prehliadkou a skúškou elektrického zariadenia).  Uvedené ceny sú len poplatky pre SSE-D, tieto ceny nezahŕňajú ceny 

dodávateľov elektriny. 

D8

D7

Len domácnosti kde na vykurovanie sa bude 

používať zariadenie s príkonom najmenej 6kW. 

Akumulačné spotrebiče musia byť pripojené 

pomocou nepohyblivého prívodu.

platnosti VT. 

VÍKEND

AKUMULAČNÉ PECE Odberatelia v domácnostiach s elektrickými 

akumulačnými spotrebičmi určenými na vykurovanie a prípravu teplej 

vody.  Nutné zabezpečiť blokovanie výhrevných elektrických spotrebičov v 

platnosti VT. 

C2-N.

2,8250x 7,7604

ELEKTRIKÁRI   0905 380 493

7,76042,8250x

Jednotná tarifa - žiadne blokovanie zdrojov tepla

Vysoká tarifa - všetky zdroje tepla blokované (nesmú byť zapnuté)

Nízka tarifa - všetky spotrebiče aj zdroje tepla a ohrev TUV sú zapnuté

Teplá úžitková voda, teplá voda

Uvedené ceny sú v EURO bez DPH. Zdroj: Rozhodnutie - URSO z 25.11.2016

Nie je nutné blokovanie spotrebičov.
Dvojpásmová sadzba pre 

víkendový režim 
C4-N

C5-N
Dvojpásmová sadzba pre 

akumulačné kúrenie 


